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Esettanulmányok a tanárképzés területéről 

összehasonlító perspektívában 
 
Pusztai Gabriella és Engler Ágnes szerkesztésében 2014-ben megjelent a 

Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective című angol nyelvű tanul-
mánykötet, amelyet elsősorban azoknak a pedagógusoknak és kutatóknak aján-
lunk, akik tanárképzéssel foglalkoznak, vagy ezen a területen kutatnak.  

A szerkesztők előszavából megtudjuk, mi indította őket ennek a kutatásnak 
a megtervezésére és lebonyolítására. Több mint félmillió hallgató vesz részt 
tanárképzésben több mint ezer különféle rendszerek szerint működő intéz-
ményben az Európai Unióban. A szerkesztők azért kezdeményezték a Visegrá-
di Alap által támogatott Teacher Education Central European Research Network (Ta-
nárképzés – Közép-európai kutatási hálózat) projektet, mert a közép-európai 
felsőoktatásban végzett kutatásaik során sok közös vonást fedeztek fel az ide 
tartozó országokban a tanárképzés helyzetét és társadalmi kontextusát illetően. 
Úgy vélték, hogy az érintett országok tanárképzésében részt vevő diákok hely-
zetére és problémáira vonatkozóan nincs elegendő adat és információ. Egyrészt 
ezt a hiányt hivatott pótolni ez a kötet.  

A kötet másik kérdésköre azzal foglalkozik, hogy kik is a jövő tanárai? Mit 
tudunk róluk? Erre vonatkozóan egy dolog van, ami mindenki számára ismert: 
az önszelekciós folyamat, amelynek alapján a hallgatók eldöntik, hogy a tanár-
képzőt választják vagy sem. Ezt befolyásolja a tanárképzés vonzereje, amelyet 
viszont a szakma nemzeti szintű elismertsége határoz meg. A szerkesztők sze-
rint az önszelekció mélyebb struktúrái, a szakmai szocializáció és a hallgatók 
elkötelezettsége kulcsfontosságú faktorok, amelyek nagymértékben befolyásol-
ják a későbbi teljesítményt. A vizsgált országok között különbségek vannak, 
mind a tanárképzést választó hallgatók, mind az intézményekből kikerülő hall-
gatók tudásszintje között, ezért a szerkesztők fontosnak tartják a különböző 
országok leendő tanárainak összehasonlító vizsgálatát. 

A kötet első részének címe Teacher education systems in close-up (Közelkép a ta-
nárképzési rendszerekről). Ez a rész hat tanulmányt tartalmaz. 

Az első tanulmány szerzői Simonetta Polenghi és Pierpaolo Triani, akik a 
tanárképzés olaszországi helyzetét mutatják be. A tanulmány első része törté-
nelmi áttekintő, amelyben összefoglalják, hogy az utóbbi 250 évben miképpen 
alakult a tanárképzés és a tanári szakma helyzete Olaszországban. A második 
rész a jelenlegi helyzetre, vagyis az 1990-től napjainkig eltelt évek eseményeire, 
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változásaira koncentrál, különös hangsúly fektetve azoknak a kormányrendele-
teknek a tárgyalására, amelyek valami újat hoztak a rendszer működésébe. 

A második tanulmányban Carmen Campos Aparicio és Almudena Buciega 
Arévalo a spanyol tanárképző rendszert mutatja be. Érdekesség, hogy Spanyol-
országban 19 központ adminisztrálja az oktatási rendszert, amelyek a regionális 
kormányok és két autonóm város vezetőségének hatáskörében működnek. 
Működésüket az oktatásért, kultúráért és sportért felelős minisztérium koordi-
nálja. A regionális kormányok hatáskörébe tartozik a tanárképzés kontinuitását 
biztosító tevékenységek tervezése és ütemezése, a változatos képzési lehetősé-
gek biztosítása és a szükséges infrastruktúra megteremtése. A szerzők a továb-
biakban megvizsgálják, bemutatják a tanárképzős hallgatók és tanáraik szocio-
lógiai profilját, a tanárképzős hallgatók jövőbeli terveit, a tanárok társadalmi 
helyzetét és megbecsültségét, a képzésben alkalmazott tanterveket.  

A harmadik tanulmány szerzői Stark Gabriella és Zoller Katalin. Ők a ro-
mániai tanító- és tanárképzés, valamint a tanárok továbbtanulási lehetőségeinek 
helyzetéről számolnak be. Megpróbálják azonosítani a legfontosabb problémá-
kat, ahol a rendszerben változtatásra lenne szükség, kitérve azokra a rendele-
tekre, kormányhatározatokra, amelyek a legfontosabb változásokat idézték elő 
az utóbbi évtizedekben. A cikkben szó van a tanárok továbbképzéséről és a 
szakmai ranglétrán történő előrelépéséről (szakmai fokozatok megszerzése), 
valamint arról, hogy a létező rendszer a tanárok valós igényeit szolgálja-e vagy 
sem. 

A következő tanulmány témája a modern tanárképző rendszer vizsgálata a 
lengyel nemzeti képesítések keretrendszerének szempontjából. A három szerző 
– Jolanta Karbowniczek, Monika Grodecka és Elzbieta Miterka – felvázolja a 
tanárképzés területén történő változásokat Európában és nemzeti szinten, va-
lamint a nemzeti képzés keretrendszerében történő módosításokat az Európai 
Felsőktatási Térség (EFT) követelményeinek tükrében. Beszámolnak egy kuta-
tásról is, amelynek célja a lengyel felsőoktatásban megvalósuló tanárképzés tan-
anyagainak vizsgálata.  

Az ötödik tanulmány szerzőpárosa – Barbara Surma és Anna Malina – a 
tanárok folyamatos szakmai képzésére vonatkozó oktatáspolitikai helyzetet 
vizsgálja. A cikk első fejezete az élethosszig tartó tanulással foglalkozó szakiro-
dalom áttekintése. Ezt követi egy kutatás bemutatása, amely a tanárok folyama-
tos továbbképzésére vonatkozó lengyel oktatáspolitikát vizsgálja. A következő 
kérdésekre keresik a választ: Milyen törvények határozzák meg a tanárok élet-
hosszig tartó képzését? Milyen szabályok alapján szervezik meg ezt a folyama-
tot? Milyen formában és milyen módon gondoskodnak a tanárok képzéséről? 
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A kötet első részének utolsó tanulmányában Márkus Edina és Erdei Gábor 
a magyarországi tanárképzésről, valamint a tanárok folyamatos szakmai képzé-
sére vonatkozó oktatáspolitikai helyzetről számolnak be. Egy rövid, törvényke-
zéssel és intézményekkel kapcsolatos történelmi áttekintést követ a jelenlegi 
szabályozás, az intézményi és finanszírozási rendszer bemutatása, a közelmúlt-
ban történt változások, fejlesztések, a jövőbeli tervek bemutatása. 

A kötet második részének címe Faces of the future teachers (A jövő tanárainak 
arcai). Az itt olvasható négy tanulmányban főleg arra keresik a választ, hogy kik 
azok a fiatalok, akik a tanári pályát választják, és miért. 

Az első cikkben Dana Hasenová a szlovák tanárképzők diáktoborzásáról 
számol be. A szlovákiai tanárokat jelenleg a szakmai identitás, a valós szakmai 
autonómia keresése, a tanári szakma teljesítménykövetelményeinek és etikai 
kódexének létrehozása foglalkoztatja. A cikk felhívja a figyelmet a kötelezően 
bevezetett Bolognai folyamat tanárképzésre gyakorolt negatív következményei-
re, a tanári szakma elnépszerűtlenedésére és az ezek kiküszöbölésére irányuló 
törekvésekre. Egy vizsgálatról is olvashatunk, amelyben arra keresték a választ, 
hogy milyen okokból (pszichológiai, személyes, gyakorlati és más) választják a 
diákok a tanárképzőket. 

Jancsák Csaba, a második tanulmány szerzője, egy kutatásról számol be, 
amelyben a tanárképzésben részt vevő egyetemi hallgatók világát, életét vizsgál-
ták 2010 és 2011-ben a Magyar Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet keretében. A 
kutatás fő szempontjai: a hallgatók választásainak indokai, motivációja, a hallga-
tók attitűdje, ami az átmenetet illeti a középfokú oktatásból az egyetemi alap-
képzés szintjére, majd a mesterképzésre. A felmérésben kutatták a tanári szak-
ma népszerűségét is, valamint az elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatos vá-
lasztásokat. 

A harmadik tanulmány szerzői (Aneta Kamińska, Marta Prucnal és Irena 
Pulak) egy motivációkutatás eredményeiről számolnak be, amelyben a vizsgált 
célcsoportot a lengyelországi „Ignatianum” Jezsuita Egyetem tanárképző szakos 
hallgatói alkották. Arra keresték a választ, hogy milyen családi hátterű fiatalok 
választják ezt a katolikus intézményt, és miért szeretnének tanárok lenni.  

Az utolsó tanulmányban Sági Matild és Ercsei Kálmán azt vizsgálja, hogy 
Magyarországon kik választják az alapképzés után a tanárképzést mesteri ta-
nulmányként. A következő főbb magyarázó tényezőket vették figyelembe: csa-
ládi háttér, korábbi, az alapképzésben elért teljesítmény, valamint a korai (kö-
zépiskolai tanulmányok idejéből származó) szakmaválasztás hatásai. 

A tanulmánykötetből kitűnik, hogy a különböző országokból érkező eset-
tanulmányok szerzői arra keresik a választ, hogy kik lesznek a jövő tanárai, és 
honnan, milyen környezetből kerülnek ki. Egy jövendőbeli tanári pályafutás 



Kovács Gabriella                                                                    

 

 123

kilátását meghatározza a motiváció, a tanárképzés során szerzett tapasztalatok, 
valamint az, hogy mit gondolnak a hallgatók a tanári pályafutásról. A szakma 
társadalmi elfogadottsága és erkölcsi elismertsége befolyásolja leginkább a hall-
gatókat abban a döntésben, hogy ezt a pályát válasszák, vagy pedig elfordulja-
nak tőle. A vizsgálatban részt vevő kutatók felvázolják az országukra jellemző 
tanártoborzás jellemzőit és befolyásoló tényezőit. Az esettanulmányok nagysze-
rű lehetőséget teremtenek a közép-kelet európai országok gyakorlatának össze-
hasonlítására és a tanárképzés jövőjének közös továbbgondolására. 

Pusztai Gabriella és Engler Ágnes hasonló témájú, szintén tanárképzéssel 
kapcsolatos tanulmánykötete az ugyancsak 2014-ben kiadott Comparative 
Research on Teacher Education (Összehasonlító kutatás a tanárképzésről – lásd a 124. 
lapon). 

 


